Verksamhetsberättelse
Bälinge Ryttarförening 2018

Om Bälinge Ryttarförening
Året 2018 är slut och föreningen kan se tillbaka på ännu ett år med många aktiviteter
och utmaningar. Bälinge Ryttarförening är en ideell förening som bildades den 9
september 1993. Föreningens vision är Den lilla ridskolan med det stora hjärtat med
verksamhetsidén att utbilda i ridning och hästkunskap för barn och ungdomar med
olika behov och förutsättningar. De senaste åren har också antalet vuxna ridande
ökat vilket är väldigt roligt.
Ridskolan bedrivs i ryttarföreningens regi. Till en början var ridskoleverksamheten
mycket liten och hade endast ett par lånade hästar och ett tiotal ridande elever. Idag
har vi expanderat till att ha 12 ponnysar, 8 hästar och ca 300 medlemmar. Fast
anställd personal driver tillsammans med instruktörer och ideella krafter häst- och
ridskoleverksamheten. Föreningen bedriver också en inackorderings-verksamhet för
ryttare med egna hästar och ponnysar vilka är en viktig del av föreningens tillväxt.
Under 2018 hade föreningen 11 inackorderingar. Fram till 30 juni 2010 fanns
ridskolan på gården vid Eke. Den 1 juli 2010 flyttade verksamheten till Bemersberg.

Verksamhet
Ridskoleverksamhet
Föreningen driver ridskola för barn och vuxna med nivåer från nybörjare till
tävlingsgrupper och hoppgrupper. Grupperna består av ca 8 elever/grupp.
Lektionerna varvas med dressyr, hoppning, markarbete, teori samt uteritt.
Teoriveckor har ägt rum en gång på våren och en gång på hösten. Föreningen har
även hästlekis för de allra minsta barnen. Ca 230 uppsittningar fördelat på 33
lektioner.
Under hösten har ett arbete påbörjats med att ta fram en ny utbildningsplan med
nytt nivåsystem. Arbetet med nivåssystemet och att implementera detta fortgår
under början av 2019.
Under 2018 har administrationen kring ridskolans ridgrupper och kurser gått över
till att skötas via en nätbaserad portal, Hippocrates. Eleverna får ett eget konto för
sina aktiviteter på ridskolan, där man kan se sina grupper med utdelade hästar samt
en översikt över sin ekonomi.

Tävlingsverksamhet
Varje år arrangerar Bälinge Ryttarförening tävlingar i hoppning och dressyr. För att
kunna genomföra alla tävlingar behövs många funktionärer, både ungdomar och
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vuxna. Bälinge Ryttarförening har en tävlingskommitté som ansvarar för planering
och genomförande av klubbens tävlingar.
Föreningen anordnade tre stycken tävlingar under året varav ett meeting den 24-25
augusti. Förutom våra egna hemmatävlingar deltog många av våra medlemmar
framgångsrikt i flera tävlingar, både privatryttare och ridskoleryttare. Elever i
träningsgrupperna har haft möjlighet att delta på ridskolans hästar. Under våren
ställde föreningen upp med lag i div. 3 ponny hoppning och ponny dressyr samt ett
lag i div. 3 häst hoppning. På hösten ställde föreningen upp med lag i div 3 häst
dressyr och div 2 häst hoppning.
Föreningen anordnade fyra pay&jumps och en pay&dressage under året.

Ridläger
Under sommaren 2018 genomfördes ridläger, allt ifrån nybörjare till avancerade
ryttare fördelat på 10 läger.

Ridprofil
Björkvallskolan i Björklinge erbjuds i samarbete med Bälinge Ryttarförening ridsport
som elevens val. Profilen innebär undervisning i ridskolan varannan vecka.
Undervisningen är uppdelat i teoripass och ridning samt i ordningställande av häst.
Under året deltog ca 20 stycken elever.

Habiliteringsridning
Ridskolan har anordnat habiliteringsridning två gånger i veckan.

Personal
Bälinge ryttarförening är även arbetsgivare och har under 2018 blivit medlem i
arbetsgivarorganisationen Almega för att få råd och stöd i arbetsgivarfrågor.
Vi erbjuder alla som jobbar på ridskolan att gå utbildningar som anordnas av
ridsportförbundet och SISU. Under hösten diskuterades stallvärdinneverksamheten
vilken kommer att ta ett omtag i början av 2019. Ridskolans personal har under 2018
bestått av tre fast anställda samt timanställda instruktörer.

Anläggningen
Föreningen arrenderar anläggningen på Bemersberg av Jacob Von Engeström sedan
1 juli 2010. Under året har inledande samtal förts med Uppsala kommun angående
föreningens verksamhet framtida planer för att klara av kommunens begäran om att
vi ska kunna bära vår egen verksamhet.
På anläggningen finns stall med 33 platser fördelade på tre stall, ekonomibyggnader,
ridhus, ridbana med belysning samt rakbana. I ekonomibyggnaderna ingår även en
lägenhet som används som kontor och personalrum.
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Föreningen har en anläggningsgrupp som under 2018 bestått bygga om sargen i
ridhuset samt genomfört diverse förbättringar på anläggningen.
Underlaget i ridhuset har de senaste åren varit eftersatt varför en harv köptes in för
att kunna underhålla underlaget.

Föreningens tillgångar
Föreningens tillgångar består av 12 ponnysar och 8 hästar, samt all deras utrustning,
och hindermaterial. Föreningen äger även US boden, kiosken samt domarbåset.
Under 2018 har även en ytterligare bod donerats till föreningen. Under 2018 inköptes
en harv för att underhålla underlaget i ridhuset, på ridbanan och rakbanan.

Hästarna
Ridskolan har 12 ponnyhästar och 8 hästar. Under året sade vi hej då till Toja och
Frasse som såldes. Bruno och Play boy välkomnades till ridskolan.
Föreningen har påbörjat ett arbete med att byta ut utrustningen samt tagit in en ny
sadelutprovare till ridskolan. Arbetet med hästen utrustning fortsätter under 2019.
Bälinge Ryttarförening har god hästhållning genom att noga följer hur hästen
används och hur den fungerar i verksamheten. I uppföljningen ingår att ta ställning
till om en häst passar i verksamheten eller om den ska komma till en ny ägare och få
andra uppgifter – därför byter föreningen då och då ut vissa hästar. Även att räkna
ut individuella foderstater till varje häst tillhör god hästhållning. Alla våra hästar har
under 2018 fått regelbunden behandling med massage samt sadlar utprovade.
Hovslagare kommer regelbundet. Ridskolans veterinär kommer på jämna besök till
ridskolan för att hålla koll på att våra hästar är friska. Vid misstanke om att något
inte är som det ska tas hästarna ur verksamheten och blir besiktade av veterinär.
Under 2018 har diverse försäljningsinsatser genomförts. För vinsten har vi köpt in
utrustning till hästarna samt foderringar till hagarna för att spara hö.

Styrelsen
Styrelsen valdes av stämman den 4 mars 2018. Styrelsen har i genomsnitt
sammanträtt en gång i månaden förutom sommarmånaderna. Parallellt med alla
löpande uppgifter har styrelsen processat kring hur styrelsen ska lägga upp sitt
arbete för att få skapa långsiktighet och hållbarhet. Styrelsen har även under slutet av
året inlett ett samarbet med SISU Idrottsutbildarna och Upplands idrottsförbund för
föreningsutveckling.
Styrelsens sammansättning 2018:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Helena Sjöstedt
Susanne Widström
Marika Lange
Jessica Bräck
Camilla Bûlow Nordlund
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Suppleanter
Ungdomsrepresentant

Daniel Hedström
Ragne Tibblin
Kim Johansson Hjort
Patrik Larsson
Sofie Mattsson

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har en aktiv styrelse som bedriver olika aktiviteter för barn.
Under loven har det anordnats kul i stallet aktiviteter, blåbärshoppning (hopptävling
för mindre barn) samt lingondressyr (dressyrtävling för barn). Det har även har
anordnats sommardisco, spökkväll samt barnpassning på föreningens städdagar.
Under hösten anordnade ungdomssektionens styrelse en mycket uppskattad resa till
Swedish International Horse Show samt deltog i en inspirationsföreläsning med
Johanna Lassnack.
Ungdomssektionen delar årligen ut priser. För 2018 delades följande ut:
Poängtoppen: Olivia Munkhammar och Ulrika Falk som privatekipage, Tilde
Hedström som ridskoleekipage. Stallbästis 2018 blev Pumba och Stallkompis 2018
blev Tilde Berg.
Ungdomssektionen når ut till medlemmarna via planscher som sätts
upp i stallgången, ungdomssektionens Instagram, föreningens hemsida och
Facebook.
Ungdomssektionen styrelse har under 2018 bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamöter

Sofie Mattsson
Julia Pettersson Karlsson
Tilde Berg
Sandra Bremer Eriksson
Moa Bräck
Emma Johansson Wahlberg
Matilda Sandberg
Lovis Karlsson
Hanna Bergström
Maja Sundmark

Extra allmänt medlemsmöte
Den 2 december 2018 genomfördes ett extra allmänt medlemsmöte i och med att
minst 10 procent av föreningens medlemmar begärt det.
Med anledning av att mötet den 2 december inte var korret utlyst hölls ytterligare ett
extra allmänt medlemsmöte den 17 december 2018 vilket behandlade samma
frågeställningar. Protokoll från mötena finns att läsa på hemsidan.
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Avgifter
En medlemsavgift fastställs årligen av stämman. Medlemsavgiften för 2017 var junior
250 kr, senior 350 kr samt familj 700 kr. Lektionsavgifterna för vanliga lektioner och
träningsgrupp är 170 kr/lektion, vuxna 200 kr/lektion.
Vid ridning två gånger i veckan erhålles en rabatt om 1000 kr/termin.

Slutord
Styrelsen framlägger härmed sin verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi vill
varmt tacka all personal, sponsorer och medlemmar, vilka genom sina insatser under
det gångna året, arbetat ideellt för eller på annat sätt bidragit till föreningen, gjort det
möjligt för föreningen att kunnat lägga ytterligare ett verksamhetsår bakom sig. En
ideell förening kännetecknas av det frivilliga engagemang som finns i föreningen.
Utan din hjälp, ingen förening. Under året har styrelsen hämtat inspiration från
andra ridskolor för verksamhetsutveckling och ser ett behov av fokus på en
affärsmässig organisation och en satsning kring ridskolan som arbetsplats framöver.
Under året har även två extra allmänna medlemsmöten genomförts med anledning
av inkomna frågor från föreningens medlemmar. Lärdomar som har tagits är att det
är viktigt med återkommande medlemsdialoger för att få en öppenhet och
transparens i frågor som rör vår förening.
Styrelsen ser fram emot verksamhetsåret 2019. Det pekar på alla möjligheter att bli en
sund, välmående och välkomnande ridklubb, som är en plats för gemenskap och
samhörighet.
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Bälinge Ryttarförening
Org nr 817603-1568

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen avger följande årsredovisning.
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förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bälinge Ryttarförening bildades 1993 och flyttade år 2010 flyttade verksamheten in i en anläggning
på Bemersberg.
Ridskolan drivs i klubbens regi och är en ideell förening med en styrelse och fast anställd personal.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ridskolan har under året digitaliserat mycket av sin administration. Nytt redovisningsprogram
Fortnox och nytt ridskolesystem Hippocrates Academy.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Införande hästar och inventarier i balansräkningen
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

-24
56

2017
2 998
825
1 109
884
63

Eget kapital
867 869
-

Årets
resultat
-24 180

Totalt
867 869
-24 180

867 869

-24 180

843 689

tkr
tkr
tkr
tkr
%

2018
2 924
1 137

Förändringar i eget kapital

Balanserad vinst vid räkenskapsårets början
Belopp vid årets utgång
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Införande av hästar i balansräkningen
Införande av inventarier i balansräkningen

2 924 390
1 137 133
-

2 997 540
825 056
875 200
234 225

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

4 061 523

4 932 021

-1 091 616
-1 286 777
-1 614 123

-1 205 315
-1 110 683
-1 731 774

-55 863
-35 000

-

-4 083 379

-4 047 772

-21 856

884 249

-2 324

-

-2 324

0

Resultat efter finansiella poster

-24 180

884 249

Resultat före skatt

-24 180

884 249

Årets resultat

-24 180

884 249

Resultaträkning

Not

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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2018-12-31

2017-12-31

38 637
206 400
696 000

17 000
258 000
656 000

Summa materiella anläggningstillgångar

941 037

931 000

Summa anläggningstillgångar

941 037

931 000

90 000
15 000
13 750

73 499
18 310
46 000

Summa varulager

118 750

137 809

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

216 399
1 125

231 106
-

Summa kortfristiga fordringar

217 524

231 106

Kassa och bank
Kassa och Bank

219 087

60 867

Summa kassa och bank

219 087

60 867

Summa omsättningstillgångar

555 361

429 782

1 496 398

1 360 782

Balansräkning

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Hästar

3
4
5

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager foder
Lager tävling
Lager kiosk och klubbkläder

Summa tillgångar
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2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

867 870
-24 180

-16 379
884 249

Summa fritt eget kapital

843 690

867 870

Summa eget kapital

843 690

867 870

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

69 846
99 193
483 669

39 890
32 323
420 699

Summa kortfristiga skulder

652 708

492 912

1 496 398

1 360 782

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR, Årsredovisning i mindre
organisationer, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, hinderpark
5 år
Hästar
ingen avskrivning

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2

Räntekostnader och liknande resultatposter
2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 324

-

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Omklassificeringar m m

17 000
25 900
-

17 000

Utgående anskaffningsvärden

42 900

17 000

- Årets avskrivningar

-4 263

-

Utgående avskrivningar

-4 263

0

Redovisat värde

38 637

17 000

Räntor skatteverket

Upplysningar till balansräkningen
Not 3

Maskiner och andra tekniska anläggningar
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Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Omklassificeringar m m

258 000
-

258 000

Utgående anskaffningsvärden

258 000

258 000

- Årets avskrivningar

-51 600

-

Utgående avskrivningar

-51 600

0

Redovisat värde

206 400

258 000

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försäljningar/utrangeringar
- Omklassificeringar m m

656 000
95 000
-55 000
-

656 000

Utgående anskaffningsvärden

696 000

656 000

Redovisat värde

696 000

656 000

Not 5

Hästar
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Bälinge ______-___-___

Helena Sjöstedt

Susanne Widström

Jessica Bräck

Camilla Bülow Nordlund

Daniel Hedström

Patrik Larsson

Ragne Tibblin

Marika Lange

Kim Johansson Hjort

REVISIONSBERATTELSE BALINGE RYTTARFORENINGEN 2018
Vid granskning av foreningen Balinge ryttarforenings rakenskaper, ink:lusive arsredovisning
och bokforing for verksamhetsaret 2018-01-01 - 2018-12-31, har vi inte fonnit dessa i god
ordning. Alla intfilcter och kostnader ar inte styrkta med verifikationer.
Den kontanta kassan, bankkonton, ovriga tillgangar och vardehandlingar har kontrollerats. Vi
har aven granskat de protokoll over styrelsens sammantraden som vi har haft tillgang till. De i
arsredovisningen intagna resultat- och balansrakningarna overensstammer med granskad
bokfdring. Granskningen har utforts enligt god redovisningssed.
Mot foreningens fdrvaltning och foreningens verksamhet i ovrigt enligt forda protokoll finns
enligt oss anledning till anmarkning. Darfor kan vi inte foresla arsmotet att bevilja avgaende
styrelse ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar. Enligt Balinge ryttarforenings
stadgar § 18 ingar det i styrelsens aligganden att tillse att fullstandi.ga rakenskaper fores samt
att uppratta verksamhets- och forvaltningsberattelser och senast tTe veckor fore arsmotet
understalla dessa till revisoremas granskning. Alla styrelseprotokollen fanns inte tillgangliga
for revisorerna vid tidpunkten for revision tre veckor fore datum for foreningens utlysta
arsmotes. Verksamhets- och f6rvaltningsberattelsen for ar 2018 bar inte lagts till handling.
Den 13 februari 2019 fick revisorema en arsredovisning.

Pa grund av andringar av rutiner for ekonomihantering kontaktades revisorema tor att granska
rakenskaper fran perioder 2018-01-01 fram till 2018-10-31. Vid motet den 14 december var
den person som tidigare skott bokf6ringen och revisorema narvarande. Revisorema bar haft
ytterligare ett mote den 21 december med tidigare och nuvarande inhyrd konsult som har skott
bokforingen under november och december 2018 for att avsluta genornlysningen av
rakenskapema. Vid genomgang av huvudboken uppdagades det att det fanns kundfordringar i
form av obetalda ridlageravgifter, lektio.nsavgifter och stallhyror. Vi.dare har det skett uttag
fran foreningens bankkonto med insi:ittning till en privat person utan verifikation for
motsvarande kostnaden. Vid revisionen den 5 februari k:varstod oklarheter gallande andringar
i huvudboken och saknad verifikation. Detta vidare befordrades via e-post till f6reningens
styrelse. Revisorerna traffade en styrelserepresentant den 12 februari 2019 for klargorande,
men vissa oklarheter kvarstar vid dagsdatum. Detta tillsammans med att revisorema inte har
haft tillgang till alla styrelseprotokoll och verksamhetsberattelse vid tidpunkten fdr revision
gor att revisionen inte har kunnat genomforas pa ett tillfredstallande satt. Vi revisorer
overlater diirfor att till arsmotet fritt besluta om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet for
avgaende styrelse for den tid som revisionen omfattar.

Uppsala den 17 februari 2019
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2019‐02‐10

Svar på motion Attesträtt
En motion har inkommit med förslag att en attestordning ska tas fram och redovisas för
medlemmarna.
Syftet med attestordningen är att skapa rationella och säkra rutiner vid inköp, fakturahantering samt
löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid
utbetalning av pengar.
Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. Styrelsen kommer ta fram en attestordning och
redovisa denna för medlemmarna på en medlemsdialog hösten 2019.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att årsmötet bifaller motionen.

2019‐02‐10

Svar på motion Medlemsmöte
En motion har inkommit med förslag att medlemsmöte ska anordnas vid varje kursstart.
Enligt föreningens stadgar, § 6, har föreningen tre beslutande organ, allmänt möte (årsmöte) eller
extra allmänt möte samt styrelsen. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1‐7, 23 i 14 § förekomma
samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.
Styrelsen instämmer med att delaktighet och information är viktigt. Styrelsen har som ambition att,
istället för medlemsmöten enligt stadgarna, genomföra medlemsdialoger, en gång på våren och en
gång på hösten, då alla medlemmar bjuds in. Syftet med medlemsdialogerna är att ge medlemmarna
möjlighet att vara med och forma verksamheten, skapa samhörighet och engagemang, samla in
åsikter om hur ridskolan ska utvecklas, samt även en möjlighet för styrelsen att ge information, ta
emot synpunkter och föra en diskussion med medlemmarna. Förslagsvis kan även
medlemsdialogerna innehålla föreläsningar om något intressant aktuellt ämne.
Att observera är, som en konsekvens, av förslag till beslut nedan blir att detta blir tvingande även för
framtida styrelser.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att årsmötet beslutar att medlemsdialog ska genomföras en gång på våren och en
gång på hösten.

2019‐02‐10

Svar på motion Verksamhetsplan och budget ska beslutas på
årsmöte med Bälinge ryttarförening
En motion har inkommit med förslag att verksamhetsplan ska beslutas på årsmöte samt att
verksamhetsplanen kan revideras under året genom diskussion och beslut på ett medlemsmöte.
Vidare föreslås att budget ska redovisas vid varje årsmöte.
Styrelsen instämmer i att budget och verksamhetsplan ska beslutas på årsmöte. Det är viktigt att
medlemmarna får möjlighet att vara med och påverka innehållet. Verksamhetsplan för 2019 avser
styrelsen att diskutera på en medlemsdialog i slutet på mars.
Framledes föreslås verksamhetsplan och budget beslutas på ett årsmöte såsom motionärerna
föreslår. Det är också möjligt att diskutera planen på en medlemsdialog under hösten inför
nästkommande år, för att sedan beslutas på årsmötet. På det sättet ges medlemmarna större
delaktighet i framtagandet av planen. Däremot bör verksamhetsplanen sedan ligga fast under året
för att sedan utvärderas och resultatredovisas i verksamhetsberättelsen.
Som en konsekvens av beslutet krävs en stadgeändring. För stadgeändring fordras beslut av ett
enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena
årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket
förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att årsmötet beslutar att verksamhetsplan och budget ska beslutas på årsmöte.

2019‐02‐10

Svar på motion Protokoll från styrelsemöten
En motion har inkommit med förslag att styrelseprotokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna
senast en månad efter styrelsemöte. Styrelsen instämmer med motionärerna att det är viktigt att
medlemmarna ska få ta del av de beslut som styrelsen har beslutat under året.
Styrelsen förespråkar en öppenhet inför medlemmarna men finns skäl att till att inte protokollen inte
är tillgängliga för medlemmarna. Det betyder inte att styrelsen egentligen vill hålla saker och beslut
hemliga för medlemmarna utan snarare hänsyn till bland annat de som omnämns i protokollen.
Styrelsen för Bälinge ryttarförening är bland annat arbetsgivare och hanterar arbetsgivarfrågor med
tystnadsplikt. Det kan även röra sig om känsliga uppgifter som ifall de kommer ut kan skada
medarbetare, enskilda medlemmar eller föreningen.
Eftersom en ideell förening är en privaträttslig organisation lyder den inte under
offentlighetsprincipen, som t.ex. myndigheter gör. Offentlighetsprincipen gör att myndigheter har en
skyldighet att lämna ut handlingar. I en ideell förening är det styrelsen som bestämmer hur öppen en
förening ska vara.
Om årsmötet skulle besluta att protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar måste alla uppgifter
som kan skada enskilda personer, samarbetspartners eller föreningen som sådan tas bort innan
protokollen tillgängliggörs. Annars brister styrelsen i sitt ansvar och skadar medarbetarnas,
föreningen och medlemmarnas intresse.
Det föreningsmässigt korrekta sättet att informera medlemmarna på är att regelbundet sända ut ett
lättläst informationsblad vilket styrelsen avser att förbättra under 2019. Styrelsen föredrar även att
informera om sitt arbete genom nyheter och nyhetsbrev via kanaler såsom Facebook, hemsida och
Hippocrates.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att motionen avslås med hänvisning till ovan.

2019‐02‐10

Svar på motion Riktlinjer för internkontroll av ekonomifrågor inom
BÄRF
En motion har inkommit med förslag att årsmötet beslutar att ett styrdokument för att fastställa
riktlinjer för internkontroll, samt att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett förslag till
styrdokument som ska fastställas på ett medlemsmöte.
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorerna
måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en
ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett
riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring
och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera
styrelsens rutiner. Styrelsen ska medverka vid revisionen och underlätta den. Styrelsen får inte
hemlighålla något för revisorerna.
En bra revision görs löpande under hela året och inte enbart inför årssammanställningen när allt
redan är klart. Revisorn ska helst flera gånger om året följa upp föreningens verksamhet.
Styrelsen kommer ta fram en attestordning som stöd i revisorernas arbete. Syftet med
attestordningen är att skapa rationella och säkra rutiner vid inköp, fakturahantering samt
löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid
utbetalning av pengar.
Styrelsen anser att föreningens revisorer, som ansvarar för den interna kontrollen av föreningens
verksamhet, själva ska få utforma riktlinjerna för internkontrollen. Detta kommer under 2019 att
uppmuntras av styrelsen och eventuella framtagna riktlinjer kan redovisas för medlemmarna i
samband med en medlemsdialog.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att årsmötet avslår motionen mot bakgrund av ärendebeskrivningen ovan. Intern
kontroll av föreningens verksamhet ska ske av föreningens revisorer, som själva ska få ta fram
riktlinjerna för kontrollen.

2019‐02‐10

Svar på motion Riktlinjer för valberedning vid BÄRF
En motion har inkommit med förslag att valberedningen årligen ska begära ut kreditupplysningar och
utdrag ur belastningsregistret på samtliga i styrelsen.
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha
kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Att
begära in dessa utdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla,
oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.
Att begära registerutdrag av andra personer som inte har kontakt med barn är däremot tveksamt ur
ett integritetsperspektiv, här måste det föreligga en god anledning. Som styrelseledamot
kanske man alltid har en närvaro i stallet som gör att det finns en kontinuerlig kontakt med barnen
varför det är berättigat med registerutdrag på samma sätt som ledare.
Det som utdraget avser som själv begär ut det hos Polisen, vederbörande ska sen lämna det
oöppnade kuvertet till de personer som styrelsen utsett för kontroll. Därefter antecknas med en bock
i en lista att man mottagit utdraget. Utdraget ska lämnas tillbaka till berörd person eller förstöras
enligt överenskommelse. Det är viktigt att skapa en rutin för att med viss regelbundenhet kontrollera
utdragen, exempelvis vartannat år.
Den som begär en kreditupplysning om en privatperson ska ha ett så kallat legitimt behov av den.
Motionen bifalles under förutsättning av kreditupplysning på styrelsemedlemmar kan anses vara
legitimt, vilket kan behövas utredas vidare.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen.

2019‐02‐10

Svar på motion Rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte vid Bälinge
ryttarförening
En motion har inkommit med förslag att rösträtt gällande barn och unga under 15 år ska få användas
av målsman.
Styrelsen anser förslaget rimligt då flerparten av föreningens medlemmar är under 15 år.
Som en konsekvens av beslutet krävs en stadgeändring. För stadgeändring fordras beslut av ett
enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena
årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket
förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen.

2019‐02‐10

Svar på motion Kunskap kring hästhållning vid Bälinge
ryttarförening
En motion har inkommit med förslag att
1. utbildad personal har ansvar och sköter hästar och stall,
2. utbildade instruktörer finns att hålla ridlektioner,
3. regelbundna utbildningar och fortbildning genomförs för extra personal kring
hästhantering/stalltjänst.
Styrelsen instämmer i att det är viktigt med kunskaper i hästhållning. Det är även viktigt att vara trygg
i sin ledarroll och kunna prestera som ridlärare.
Samtliga medarbetare inom Bälinge ryttarförening ska ha ett medarbetarsamtal varje år.
Medarbetarsamtal ger en möjlighet att ostört kunna prata igenom sin arbetssituation. Syftet med
medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen. Medarbetarsamtalet är en viktig del av
verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå de mål som föreningen strävar mot. Genom
samtalet kan man också fånga upp idéer som kan vara till nytta i arbetet.
I samband med medarbetarsamtalet ska en utvecklingsplan för medarbetaren tas fram, för att på så
sätt sätta upp gemensamma mål för framtiden samt ge medarbetaren möjlighet att komplettera och
utveckla sina nuvarande kunskaper och färdigheter genom olika former av utbildningar och kurser.
Självklart ska så många som möjligt ska ha relevant utbildning och utbildade instruktörer hålla
ridlektioner.
Styrelsen avser att under 2019 fortsätta se över utbildningsmöjligheter för både instruktörer,
ungdomssektionens styrelse samt föreningens styrelse och inkludera detta i verksamhetsplanen för
2019. Däremot innebär motionärernas förslag att utbildad personal har ansvar och sköter hästar och
stall att även helgpersonal som har ”stalltjänst” omfattas. En ideell förening kännetecknas av det
frivilliga engagemang som finns i föreningen. En ideell förening är beroende av personer som vill
verka för och i föreningen ledare, styrelseledamot, funktionär, samt hjälpa till med stallskötsel etc.
Det är viktigt att föreningen vårdar och skapar bra förutsättningar för sina ledare och frivilliga att
utvecklas och känna sig delaktiga. Ridskolans uppstallare och övrig ideell hjälp måste ha möjlighet att
sköta stall och utfodring etc. på kvällar och helger. Förslaget att alltid ha utbildad personal som har
ansvar och sköter hästar och stall skulle därför innebära negativa ekonomiska konsekvenser för
föreningen. Föreningen kommer inte heller kunna ta emot elever etc för att sköta stallsysslor.
Förslag till beslut
Utbildade instruktörer ska finnas att hålla lektioner. Regelbunden fortbildning och utbildning ska
genomföras för de som behöver. Förslaget att endast utbildad personal ska ansvara och sköta hästar
och stall avslås.

